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240.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.8.2016.године, на основу чл. 56 Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''  бр.129/07 

и 83/14- др.закон), чл. 74 Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана 

20 и 21 Одлуке о Општинској управи општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 21/14), чл. 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09), 

доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о рaзрeшeњу  заменика начелника 

Општинске управе општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Разрешава се Славиша Пауновић, 

дипл.правник из Врњачке Бање, функције 

заменика  начелника Општинске управе 

општине Врњачка Бања, из разлога постављења 

на место начелника Општинске управе  општине 

Врњачка Бања. 

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 

«Службеном листу општине Врњачка Бања». 
 

                О б р а з л о ж е њ е  

 Општинско веће општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 46 и чл, 56. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др.закон) и чл. 74.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

расписало је оглас, под бр. 111-37/16 од 7.7.2016. 

године за постављење  начелника Општинске 

управе, који је објављен у листу Националне 

службе за запошљавање ''Послови'' под бр. 683 

од 20.7.2016.године. 

 Обзиром да је на основу расписаног 

огласа на место начелника Општинске управе 

изабран кандидат Славиша Пауновић, 

дипл.правник, то исти овим решењем разрешава 

дужности заменика начелника Општинске 

управе.  

 Поука о правном леку: против овог 

решења може се поднети приговор Општинском 

већу у року од 8 дана од дана пријема овог 

решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број: 020-161/16 од 18.8.2016. године    

 

                                        За ПРЕДСЕДНИК-а 

           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                             Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 
 

241.                                     

 Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 

18.8.2016.године, на основу чл. 56 Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',  

бр.129/07 и 83/14- др.закон), чл. 74 Статута 

општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине 

Врњачка Бања", бр.13/14-пречишћен текст и 

16/14), члана 20 и 21 Одлуке о Општинској 

управи општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр. 21/14), чл. 33. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр.7/09) и Огласа за постављање 

начелника Општинске  управе општине  

Врњачка Бања на период од 5 година бр.111-

37/16 од 07.07.2016.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу начелника 

Општинске управе општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Поставља се Славиша Пауновић, 

дипл.правник из Врњачке Бање, за  начелника 

Општинске управе општине Врњачка Бања, по 

огласу  број 111-37/16 од 7.7.2016.године, који је 

расписало Општинско веће општине Врњачка 

Бања, и  који је објављен у листу Националне 

службе за запошљавање ''Послови'' под бр. 683 

од 20.7.2016.године.  

 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 

«Службеном листу општине Врњачка Бања». 

              

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

ГОДИНА XII – БРОЈ  20– ВРЊАЧКА БАЊА –    23.8.2016. ГОДИНЕ 
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                   О б р а з л о ж е њ е  

 Општинско веће општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 46 и чл, 56. Закона о локалној 

самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 

83/14- др.закон) и чл. 74.  Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), 

расписало је оглас, под бр. 111-37/16 од 7.7.2016. 

године за постављење  начелника Општинске 

управе, који је објављен у листу Националне 

службе за запошљавање ''Послови'' под бр. 683 

од 20.7.2016.године. 

 У предвиђеном року из огласа 

благовремено су пријаву поднела два кандидата, 

а што је констатовано  Извештајем Комисије за 

утврђивање испуњености услова кандидата за  

начелника Општинске управе, која је формирана 

решењем Општиснког већа бр. 020-125/16 од 

7.7.2016. године. 

 Из Извештаја Комисије, бр. 020-125/16 

од  8.8.2016. године, се види да је пријава 

кандидата Славише Пауновића, дипл.правника 

из Врњачке Бање, поднета дана 21.7.2016. 

године, под бр.111-38/16, благовремена и 

потпуна, на који начин кандидат испуњава све 

услове из расписаног огласа. 

 Друга пријава је поднета од стране 

кандидата Драшковић Драшка, дипл.правника, 

из Новог Сада, дана 27.7.2016. године, под бр. 

111-40/16, која је благовремена, али непотпуна, 

обзиром да није приложена документација којом 

се потврђује испуњеност услова из огласа, а што 

се констатује из наведеног Извештаја. 

 Општинско веће је при доношењу овог 

решења имало у виду Извештај Комисије за 

утврђивање испуњености услова кандидата за 

начелника Општинске управе, као и чињеницу 

да кандидат, Славиша Пауновић, испуњава све 

услове из расписаног огласа за постављање 

начелника Општинске управе, као кандидат са 

дугогодишњим стажом у Општинској управи, 

због чега је донето решење као што гласи у 

изреци. 

 Поука о правном леку: против овог 

решења може се поднети приговор Општинском 

већу у року од 8 дана од дана пријема овог 

решења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

          Број:020-163/16 од 18.8.2016. године    
 

                                   За ПРЕДСЕДНИК-а 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                               Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________                                                                                                  

 

 242.  

Oпштинско веће општине Врњачка Бања 

на својој ванредној седници одржаној дана 

18.8.2016.године, на основу чл. 56. Закона о 

локалној самоуправи (''Сл.гласник РС''  бр.129/07 

и 83/14- др.закон), чл. 74 Статута општине 

Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр.13/14-пречишћен текст и 16/14), члана 

20. и 21. Одлуке о Општинској управи општине 

Врњачка Бања (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'', бр. 21/14), чл. 33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(''Сл.лист општине Врњачка Бања'', бр.7/09) и 

Огласа за постављање заменика начелника 

Општинске  управе општине  Врњачка Бања на 

период од 5 година бр.111-36/16 од 

07.07.2016.године, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

о постављењу заменика начелника 

Општинске управе општине Врњачка Бања 
 

Члан 1. 

Поставља се Љиљана Радаковић, 

дипл.правник из Врњачке Бање, за заменика 

начелника Општинске управе општине Врњачка 

Бања, по огласу  број 111-36/16 од 

7.7.2016.године који је расписало Општинско 

веће општине Врњачка Бања, а  који је објављен 

у листу Националне службе за запошљавање 

''Послови'' под бр. 683 од 20.7.2016.године.  
 

Члан 2. 

Ово решење ступа на снагу наредног 

дана од дана доношења, а објавиће се  у 

«Службеном листу општине Врњачка Бања». 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 Општинско веће општине Врњачка Бања, 

сагласно чл. 56 Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14- др.закон) и 

чл. 74 Статута општине Врњачка Бања ("Сл. 

лист општине Врњачка Бања", бр.13/14-

пречишћен текст и 16/14), расписало је оглас, 

под бр. 111-36/16 од 7.7.2016. године за 

постављење заменика начелника Општинске 

управе, који је објављен  у листу Националне 

службе за запошљавање ''Послови'' под бр.683 од 

20.7.2016.године. 

 У предвиђеном року из огласа 

благовремено је пријаву поднео један  кандидат, 

а што се констатује из Извештаја Комисије за 

утврђивање испуњености услова кандидата за 

заменика начелника Општинске управе, која је 

формиарана решењем Општиснког већа бр. 020-

125/16 од 7.7.2016. године. 

 Из Извештаја Комисије, бр. 020-125/16 

од 8.8.2016. године, се види да је пријава 

кандидата Љиљане Радаковић, дипл.правника из 

Врњачке Бање, поднета дана 21.7.2016. године, 

под бр.111-39/16, благовремена и потпуна, на 

који начин кандидат испуњава све услове из 

расписаног огласа. 
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 Општинско веће је при доношењу овог 

решења имало у виду Извештај Комисије за 

утврђивање испуњености услова кандидата за 

заменика начелника Општинске управе, као и 

чињеницу да кандидат, Љиљана Радаковић, 

испуњава све услове из расписаног огласа за 

постављање заменика начелника Општинске 

управе, као кандидат са дугогодишњим стажом у 

Општинској управи, и да других пријава није 

било, због чега је донето решење као што гласи у 

изреци. 

 Поука о правном леку: против овог 

решења може се поднети приговор Општинском 

већу у року од 8 дана од дана пријема овог 

решења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

         Број: 020-162/16  од 18.8.2016. године 
 

   За ПРЕДСЕДНИК-а 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                        Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                             Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 

 

243. 

      Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници одржаној дана 18.8.2016. 

године, на основу члана 6 став 2 Споразума о 

заједничком вршењу послова управљања 

комуналним отпадом ''Регион Краљево'', број: 

110-101/16 од 19.04.2016. године  усвојеног 

Одлуком о усвајању Споразума о заједничком 

вршењу послова управљања комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' (''Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.4/16), члана 59 став 1 тачка 2 

Статута општине Врњачка Бања (''Сл.лист 

општине Врњачка Бања'', бр.1/13- пречишћен 

текст и 16/14) и и чл. 33. Пословника о раду 

Општинског већа (''Сл.лист општине Врњачка 

Бања'',бр.7/09),  донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I 

 У међуопштинску радну групу – 

Координациони одбор као представник општине 

Врњачка Бања именује се: 

за члана 

-Славиша Пауновић, дипл.правник, 

начелник Општинске управе општине Врњачка 

Бања; 

за заменика члана 

-Гордана Радичевић, дипл. инж за развој 

машинске струке, шеф Одсека за привреду и 

друштвене делатности у Општинској управи 

општине Врњачка Бања. 

 

II 

 Задатак члана, односно заменика члана 

Координационог одбора је учешће у раду 

међуопштинске радне групе у заједничком 

решевању послова управљања комуналним 

отпадом “Регион Краљево”, а нарочито 

припреме:  

-пројекта оснивања заједничке региона-

лне депоније,  

-оснивања регионалног привредног 

друштва од стране потписница Споразума и то: 

града Краљева, општине Врњачка Бања, 

општине Трстеник, општине Параћин и општине 

Рашка, 

-израду Регионалног плана управљања 

отпадом и 

 -других појединачних одлука и аката 

неопходних за рад заједничког регионалног 

предузећа за управљање комуна-лним отпадом. 
 

III 

 За обављање задатака из става  II овог 

решења члан и заменик члана немају право на 

накнаду за свој рад у Координационом одбору, 

осим накнаде трошкова за учешће на седницама 

Координационог одбора, сходно члану 9 

Споразума о заједничком вршењу послова 

управљања комуналним отпадом “Регион 

Краљево”бр. 110-101/16 од 19.04.2016. усвојеног 

Одлуком о усвајању Споразума о заједничком 

вршењу послова управљања комуналним 

отпадом ''Регион Краљево'' („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.4/16) 
 

IV 

 Ово решење објавити у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''. 
 

V 

 Решење доставити члану и заменику 

члана Координационог одбора, Секретару СО 

Врњачка Бања, и уз материјал седница. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-164/16 од 18.8.2016. године 

                                                                                                                   

ЗА ПРЕДСЕДНИК-а 

            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                       ЗАМ. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                             Иван Џатић,с.р. 

__________________________________________ 
      
244. 

   Општинско веће општине Врњачка Бања 

на ванредној седници, одржаној дана 18.8.2016. 

године, на основу основу Закона о буџетском 

систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- 

испр., 108/2013 142/2014, 68/2015 - др. зaкoн и 

103/2015), Одлуке о буџету општине Врњачка 

Бања за 2016.год. („Сл. лист општине Врњачка 

Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16), члана 59.Статута 

Општине Врњачка Бања („Сл.лист општине 

Врњачка Бања“, бр.13/14-пречишћен текст и 
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16/14), члана  33. Пословника о раду 

Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-1746/16 од 

18.8.2016.год.,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16) 

у оквиру раздела 2.03. Стална и текућа резерва, 

функционална класификација 160,  програм 0602 

Локална самоуправа, програмска активност 

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе, 

еконо-мска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 

у укупном износу од 191.700,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска управа, 

глава 4.57. Месна заједница Грачац, 

функционална класификација 130, програм 0602 

Локална самоуправа, програмска активност 

0602-0002 Месне заједнице, економска 

класификација 511 назив економске 

класификације Зграде и грађевински објекти. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 511 Зграде и грађевински објекти. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

1746/16 од 18.8.2016.године, а поводом захтева 

Месне заједнице Грачац  бр. 400-1746/16 од 

3.8.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и МЗ Грачац. 

4. Обавезује се Месна заједница Грачац  да у 

року од 5 дана по реализацији одобрених 

средстава, надлежној Служби за финансије 

достави Извештај о реализацији одобрених 

средстава са одговарајућом финансијском 

документацијом којом се потврђује трошење 

одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 
 

OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1746/16 од 18.8.2016.године 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                     За ПРЕДСЕДНИК-а 

        ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                         Зам. ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ                                                                                                                                    

                                             Иван Џатић,с.р.   

_________________________________________   

 

245. 

Општинско веће општине Врњачка Бања 

на телефонској седници, одржаној дана 

26.7.2016. године, на основу основу Закона о 

буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013- испр., 108/2013 142/2014, 

68/2015 - др. зaкoн и 103/2015), Одлуке о буџету 

општине Врњачка Бања за 2016.год. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16), 

члана 59.Статута Општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.13/14-

пречишћен текст и 16/14), члана  33. Пословника 

о раду Општинског већа општине Врњачка Бања 

(„Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.7/09) и 

закључка Општинског већа бр. 400-1692/16 од 

26.7.2016.године,  доноси 
 

Р  Е  Ш  Е Њ  Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

1.  Из средстава утврђених Одлуком о буџету 

Општине Врњачка Бања за 2016.г. („Сл. лист 

општине Врњачка Бања", бр. 16/15, 2/16 и 15/16) 

у оквиру раздела 2.2. Стална и текућа резерва, 

програм 0602 локална самоуправа, програмска 

акти-вност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоупр-аве, функционална класификација 160, 

економска класификација 49912 назив позиције 

Текућа буџетска резерва, одобравају се средства 

у укупном износу од 290.000,00 динара, у корист 

апропријације у разделу 4 Општинска управа, 

глава 4.50. Установа Туристичка организација, 

функционална класификација 473, програм 1502 

Развој туризма, програмска активност 1502-0002 

Туристичка промоција, економска класифика-

ција 424 назив економске класификације 

Специјализоване услуге. 

За наведени износ умањиће се планирана 

позиција Текуће буџетске резерве и увећати 

апропријација 424 Специјализоване услуге. 

2.  Средства из предходне тачке одобравају се на 

основу закључка Општинског већа бр. 400-

1692/16 од 26.7.2016.године, а поводом захтева 

Установе Туристичка организација Врњачка 

Бања  бр. 400-1692/16 од 26.7.2016.године. 

3. О реализацији овог решења стараће се Служба 

за буџет, финансије и локалну пореску админи-

страцију и Установа Туристичка организација 

Врњачка Бања. 

4. Обавезује се Установа Туристичка 

организација Врњачка Бања  да у року од 5 дана 

по реализацији одобрених средстава, надлежној 

Служби за финансије достави Извештај о реали-

зацији одобрених средстава са одговарајућом 

финансијском документацијом којом се потв-

рђује трошење одобрених буџетских средстава. 

5. Ово решење објавити у „Службеном листу 

општине Врњачка Бања“. 

 
OПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 400-1692/16 од 26.7.2016.године 
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     ПРЕДСЕДНИК 

         ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

                          Бобан Ђуровић,с.р. 

__________________________________________ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

  246. 

                                         

    Председник општине Врњачка Бања на 

основу чл.44. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'' бр. 129/07 и 83/14-др закон), 

Одлуке Скупштине општине о оснивању 

Канцеларије за младе Општине Врњачка Бања 

(„Сл. лист општине Врњачка Бања“, бр. 7/14 и 

2/15), Локалног акционог плана за младе 

Општине Врњачка Бања 2015-2019 („Сл. лист 

општине Врњачка Бања“, бр.21/14 и 2/15) и 

чл.56. Статута општине Врњачка Бања („Сл.лист 

општине Врњачка Бања“, бр. 13-14-пречишћен 

текст и 16/14), доноси   

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА БР.020-181/12 ОД 

5.3.2015.ГОДИНЕ 

 

1. 

Мења се Решење бр.020-181/12 од 

5.3.2015.године у следећем: тако што се у тачки 1 

бришу лица од тачке 3 до тачке 9. 

 

Такође се мења и тачка 3 тако што се износ 

од "30.000,00динара" мења у износ од 

"36.000,00динара". 

 

2. 

Доношењем овог решења престају да 

важе и не производе правно дејство решења 

председника Општине бр.020-181/15 од 

27.2.2015.год и 020-181/12 од 6.3.2016.год., с тим 

да ово решење ступа на снагу даном доношења, а 

примењиваће се од 01.07.2016. године, а у 

осталом делу Решење бр.020-181/12 од 

5.3.2015.године остаје непромењено. 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: 020-181/12 од 29.7.2016.године 

      

           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  

      Бобан Ђуровић,с.р. 
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Издавач: Општинска управа општине Врњачка Бања- главни и одговорни уредник, Саша 

Радисављевић, секретар Скупштине општине Врњачка Бања, тел. 601-210, тираж: 30. Службени 

лист општине Врњачка Бања објављује се на званичном сајту Општине www.vrnjackabanja.gov.rs  

http://www.vrnjackabanja.gov.rs/
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